
Sexta-feira,   17   de   setembro   de   2021   
  

Frase   da   semana:   “Todos   podem   ser   grandes.   Porque   qualquer   um   pode   servir.   Você   não   precisa   ter   um   
diploma   universitário   para   servir.   Você   não   tem   que   fazer   com   que   seu   sujeito   e   seu   verbo   concordem   em   
servir.   Você   não   precisa   saber   a   segunda   teoria   da   termodinâmica   na   física   para   servir.   Você   só   precisa   
de   um   coração   cheio   de   graça.   Uma   alma   gerada   pelo   amor."   -   Martin   Luther   King   jr.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Adoro   esta   citação   de   Martin   Luther   King   Jr.   porque   acho   que   precisamos   ser   lembrados   de   que   todos   
temos   algo   a   contribuir   para   nossa   comunidade.   Você   não   precisa   dar   uma   aula   de   arte,   fazer   uma   
viagem   de   campo   durante   a   noite   com   50   alunos   da   sétima   série   ou   criar   um   centro   de   matemática   
Bridges.   Você   nem   precisa   ser   voluntário   durante   o   horário   escolar.   Você   pode   fazer   cópias,   recortar   
letras   para   quadros   de   avisos   ou   capinar   no   jardim   nos   fins   de   semana.   Acredite   em   mim   quando   digo   
que   temos   algo   para   todos.   Entre   em   contato   com   Virginia   Clement   @   ossrecordkeeper@pacificasd.org   
para   obter   uma   inscrição   de   voluntário.   Os   pais   que   concluíram   o   processo   podem   ser   voluntários   a   partir   
desta   semana.   Espero   que   as   viagens   de   campo   aconteçam   na   primavera,   assim   como   arrecadação   de  
fundos,   a   Oceans   Week   e   nosso   famoso   piquenique   de   fim   de   ano.   Esta   foi   uma   semana   difícil   para   mim,   
pessoalmente,   e   tenho   certeza   de   que   não   estou   sozinha.   No   entanto,   as   coisas   estão   melhores   do   que   
estavam   no   ano   passado   e   temos   muito   o   que   esperar   nos   próximos   meses.   Pretendo   arregaçar   as   
mangas   e   servir   a   esta   comunidade   da   melhor   maneira   que   puder.   
  

Tome   cuidado,   
  

Jeanne   
  

Atualização   da   equipe:   Ainda   estamos   aguardando   a   confirmação   sobre   o   nosso   potencial   conselheiro   
escolar.   Mais   informações   a   seguir   quando   eu   tiver.   Nossos   conselheiros   YSB   de   Daly   City   começaram   
esta   semana.   Fale   com   o   professor   do   seu   filho   se   achar   que   ele   poderia   se   beneficiar   com   o   
aconselhamento.   
  

Negócios   Escolares:   
  

A   reunião   geral   do   PTO   é   quinta-feira,   23   de   setembro,   das   19h   às   21h,   via   Zoom.   Estamos   ansiosos   para   
ver   os   rostos   de   todos!   Um   adulto   de   cada   família   é   fortemente   encorajado   a   comparecer,   e   você   
receberá   o   dobro   de   horas   de   trabalho   voluntário   para   comparecer.   Esta   é   a   primeira   de   três   assembleias   
gerais   do   PTO.   Entre   outras   coisas,   você   irá:   Conhecer   o   Conselho   Executivo   do   PTO,   incluindo   
representantes   de   pais   de   nível   de   série.   Ouça   as   atualizações   do   diretor.   
Envolva-se   em   planos   de   PTO   para   todo   o   ano   letivo.   Aprenda   sobre   organizações   baseadas   em   escolas,   
como   EAT,   DLG   e   como   o   FPE   distrital.   Revise   o   orçamento   do   PTO.   Participar   da   reunião   do   Zoom   
https://us06web.zoom.us/j/81496217943?pwd=SE1wOEpHazdzV3dWcEsraE45dC9IUT09   
ID   da   reunião:   814   9621   7943Código   de   acesso:   OceanShoreOne   tap   mobile   +16699006833,   
81496217943   #   ,,,,   *   8492775715   #   US   (San   Jose)   
    

Interessado   em   ingressar   em   um   clube   do   livro?   Quer   falar   sobre   raça   e   identidade   com   outras   pessoas   
que   se   preocupam   com   essas   questões?   Venha   para   uma   sessão   de   informações   de   30   minutos   para   o   



Clube   do   Livro   do   Grupo   de   Aprendizagem   da   Diversidade   (DLG)   nesta   segunda-feira,   20/9,   das   7h   às   
7h30.   Link   de   zoom   aqui:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Plug   do   diretor:   Arranjei   tempo   para   
fazer   isso   no   ano   passado   e   mal   posso   esperar   para   continuar   explorando   as   questões   de   raça,   
identidade   e   cultura   com   este   grupo   atencioso.   
  

Dia   da   Foto:   O   Dia   da   Foto   será   sexta-feira,   1º   de   outubro.   Mais   informações   a   seguir.   
  
  

Atualização   do   COVID-19:   o   teste   do   pool   de   PCR   do   COVID-19   correu   bem   novamente   esta   semana,   
novamente,   com   alguns   soluços.   Cerca   de   65%   dos   nossos   alunos   foram   testados.   Se   qualquer   um   dos   
"pools"   da   sala   de   aula   mostrar   um   resultado   de   teste   positivo,   faremos   um   teste   de   resposta   rápida   para   
essa   classe.   Você   ainda   pode   inscrever   seu   filho   para   testes   semanais.   Aqui   está   o   link   para   o   formulário   
de   consentimento:   https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent/.   Você   também   precisará   
deste   código:   PACIFICA-OCEAN.   
  

A   escola   está   de   volta   e   é   hora   de   começar   o   Flocking   !!   Apoie   nossos   alunos   da   7ª   /   8ª   série   na   Ocean   
Shore   School   
Quer   ordenar   que   um   Bando   de   Flamingos   Rosa   se   reúna   na   propriedade   de   um   amigo   para   se   
empoleirar?   Qual   a   melhor   maneira   de   comemorar   um   aniversário?   Pague-nos   para   colocar   estes   
queridinhos   rosa   no   quintal   de   alguém!   Qualquer   pessoa   em   Pacifica   pode   ser   flocada   e   qualquer   um   
pode   solicitar   uma   flocagem.   Envie   um   email   para   OSSFlockers@gmail.com   para   obter   mais   informações.   
Formulário   de   pedido:   Aqui   
https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit   
  
    

Folhetos   adicionais:   Smile   California-Dental   services,   Virtual   Sharktoberfest,   San   Mateo   County   Health   
and   Vaccination   Clinics   (inglês   e   espanhol)   

  
  


